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TEAM EUROPE 



Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, 
Kultury i Sektora Audiowizualnego 

Erasmus +  

Kreatywna Europa 

Europa dla obywateli 

Eurydyka 



Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, 
Kultury i Sektora Audiowizualnego 
 Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139, B-1140 

Bruxelles/Brussel, Belgique/België, Tel: +32 2 299 11 11 

 rozpoczęła działalność 1 stycznia 2006 r 

 podlega bezpośrednio trzem dyrekcjom generalnym Komisji 
Europejskiej: Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (EAC) , DG ds. 
Społeczeństwa Informacyjnego (COMM)  

 Agencja zajmuje się większością zagadnień związanych z zarządzaniem 
programami, w tym opracowywaniem zaproszeń do składania 
wniosków, wyborem projektów, podpisywaniem umów 
dotyczących projektów, zarządzaniem finansami, 
monitorowaniem projektów. 



Kreatywna Europa 
 sektor kulturalny, audiowizualny, kreatywny 

 budżet: 1,8 mld EUR 

 wsparcie: różnorodność kulturowa i językowa 

 przyczynienie się do realizacji celów strategii „Europa 
2020" w zakresie zatrudnienia i trwałego wzrostu 
gospodarczego 

 wnioski składać mogą tylko instytucje i organizacje 



Komponenty programu 
KOMPONENT KULTURA 

KOMPONENT MEDIA 
 



KOMPONENT KULTURA  
PROJEKTY WSPÓŁPRACY 

EUROPEJSKIEJ 

SIECI WSPÓŁPRACY 

PLATFORMY EUROPEJSKIE 

TŁUMACZENIA LITERACKIE 



PROJEKTY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ 
 Wnioskodawcy: organizacje lub instytucje z sektora kultury lub 

kreatywnego istniejące minimum 2 lata 

 Czas trwania projektów: maksymalnie 4 lata 

 Kraje uczestniczące w Programie: państwa członkowskie Unii 
Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, 
Czarnogóra, Macedonia, Serbia, od 2015 roku także – Mołdawia, Turcja, 
Gruzja 

 Rodzaje grantów: Kategoria 1 – granty na mniejszą skalę - projekty 
realizowane przez lidera i minimum 2 partnerów z różnych krajów 
biorących udział w Programie, dofinansowanie do 200 tys. EUR, 
Kategoria 2 – granty na większą skalę- projekty realizowane 
przez lidera i minimum 5 partnerów z różnych krajów biorących udział 
w Programie, dofinansowanie do 2 mln EUR 

  Terminy składania wniosków: październik 2015 (ogłoszenie naboru 
w lipcu 2015) 



SIECI WSPÓŁPRACY 
 Czas trwania projektów: 4 lata 

 Wnioskodawcy: sieci istniejące minimum 2 lata, zarejestrowane 
w jednym z krajów uczestniczących w Programie, zrzeszające 
przynajmniej 15 organizacji członkowskich (nie osób fizycznych!) z 10 
krajów lub więcej krajów.  

 Kraje uczestniczące w Programie: państwa członkowskie Unii 
Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, 
Czarnogóra, Macedonia, Serbia, od 2015 roku także – Mołdawia, Turcja, 
Gruzja 

 Rodzaje grantów: dofinansowanie do 250 tys. euro  

 Terminy składania wniosków: październik 2016 (ogłoszenie naboru 
w lipcu 2016) 

 



PLATFORMY EUROPEJSKIE 
 Czas trwania projektów: 2 lata (nabór 2015) lub 4 lata (nabór 2016) 

 Wnioskodawcy: platformy składające się z jednostki koordynującej + 
minimum 10 członków z przynajmniej 10 różnych krajów, 
posiadających osobowość prawną od przynajmniej 2 lat. 

 Kraje uczestniczące w Programie: państwa członkowskie Unii 
Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, 
Czarnogóra, Macedonia, Serbia, od 2015 roku także – Mołdawia, Turcja, 
Gruzja 

 Rodzaje grantów: dofinansowanie do 500 tys. euro 

 Terminy składania wniosków: luty 2015 (ogłoszenie naboru 
w styczniu 2015) 

 



TŁUMACZENIA LITERACKIE 
 Czas trwania projektów: maksymalnie 2 lata (Kategoria 1) lub 3-4 lata 

(Kategoria 2) 

 Wnioskodawcy: wydawcy lub wydawnictwa zarejestrowane w krajach 
uczestniczących w Programie, istniejące minimum 2 lata 

 Kraje uczestniczące w Programie: państwa członkowskie Unii 
Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, 
Czarnogóra, Macedonia, Serbia, od 2015 roku także – Mołdawia, Turcja, 
Gruzja 

 Rodzaje grantów: Kategoria 1 – projekty dwuletnie (tłumaczenie 
pakietu od 3 do 10 pozycji) dofinansowanie do 100 tys. EUR, Kategoria 
2 – umowy ramowe o partnerstwie (tłumaczenie pakietów od 5 do 10 
pozycji rocznie), dofinansowanie do 100 tys. EUR rocznie  

 Terminy składania wniosków: Kategoria 1: Luty 2015 (ogłoszenie 
naboru w listopadzie 2014), Kategoria 2: Luty 2017 – (ogłoszenie 
naboru w listopadzie 2016 – tylko jeden nabór) 

 



KOMPONENT MEDIA 
 producenci filmów i gier komputerowych; 

 dystrybutorzy, agenci sprzedaży, organizatorzy szkoleń, festiwali 
filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających 
widownię filmów europejskich oraz projektów współpracy między 
inicjatywami edukacyjnymi; 

 twórcy platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów  
z branży audiowizualnej, kin promujących filmy europejskie; 

 cel: wsparcie i promocja europejskiej kultury audiowizualnej, 
zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich, profesjonalizacja sektora 
audiowizualnego oraz pomoc w stawieniu czoła wyzwaniom rewolucji 
cyfrowej i globalizacji. 



KOMPONENT MEDIA 
 dla  producentów: Development / projekt pojedynczy, 

Development / pakiet projektów, Development gier 
video, TV programming; 

 dla dystrybutowrów: Dystrybucja / schemat 
selektywny, Dystrybucja / schemat automatyczny, 
Dystrybucja on-line, Agenci sprzedaży; 

 dla organizatorów targów filmowych, festiwali, 
szkoleń; 

 dla inicjatyw budujących widownię; 

 dla sieci kin;  

 



Przydatne linki i adresy: 
  Strona programu: http://www.kreatywna-europa.eu/  

 Portal użytkownika: 
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/des
ktop/en/home.html  

 E-formularz: 
https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en  

 Kluczowe daty składania wniosków: http://kreatywna-
europa.eu/media/?page_id=62  

 Proces aplikacji instrukcja: http://kreatywna-
europa.eu/media/?page_id=100005010  
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Europa dla obywateli 
 zwiększenie świadomości obywateli o historii i 

integracji europejskiej 

 pomoc w lepszym zrozumieniu polityki UE i jej 
wpływie na życie codzienne 

 budżet: 185 468 000 EUR 

 



Komponenty programu 
 KOMPONENT PAMIĘĆ EUROPEJSKA 

 KOMPONENT DEMOKRATYCZNE 
ZAANGAŻOWANIE I UCZESTNICTWO 
OBYWATELSKIE 



Cechy projektów 
 temat projektu: zasięg międzynarodowy poprzez 

podejście do danej kwestii z perspektywy europejskiej 
lub porównanie różnych krajowych punktów widzenia; 

 opracowywany i realizowany w ramach współpracy szeregu 
organizacji partnerskich pochodzących z różnych 
państw uczestniczących;  

 zapewnienie bezpośredniego ukierunkowania projektów na 
odbiorców z różnych państw lub rozpowszechnianie 
wyników projektów w różnych państwach. 



KOMPONENT DEMOKRATYCZNE ZAANGAŻOWANIE 
I UCZESTNICTWO OBYWATELSKIE 

Partnerstwo miast  

Sieci miast  

Projekty społeczeństwa 
obywatelskiego 
 



Przydatne linki i adresy 
  http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php  

 Pamięć europejska:  eacea-p7-remembrance@ec.europa.eu  

 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie:  eacea-
p7-civilsociety@ec.europa.eu  
(Projekty społeczeństwa obywatelskiego) oraz eacea-p7@ec.europa.eu   
(Partnerstwo miast i Sieci miast) 

 Punkty kontaktowe: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php  
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Eurydyka 
 ułatwianie europejskiej współpracy w dziedzinie 

edukacji poprzez umożliwienie lepszego rozumienia 
systemów edukacji i polityki w tym zakresie; 

 dostarczanie osobom odpowiedzialnym za politykę 
edukacyjną na poziomie europejskim, krajowym i 
lokalnym analiz oraz informacji, które będą stanowiły 
dla nich wsparcie w procesie podejmowania decyzji; 

 zaangażowana w raportowanie przebiegu procesu 
bolońskiego w obszarze szkolnictwa wyższego. 

 



Przygotowanie publikacji 
 Eurypedia: porównywalne i stale aktualizowane opisy systemów 

edukacji w 34 krajach (38 systemów); 

 Publikacje tematyczne: uwzględniające bieżące zagadnienia będące 
przedmiotem europejskiej współpracy; 

 Seria kluczowe: dane zawierająca wskaźniki dotyczące wielu 
kluczowych zagadnień edukacyjnych takich jak wykorzystanie nowych 
technologii w szkole lub nauka języków;  

 Fakty i liczby: publikacje opisujące strukturę i inne  charakterystyczne 
cechy systemów edukacji (kalendarz szkolny i akademicki, czas pracy 
oraz zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół). 

 



Elementy sieci Eurydice 
 Europejskiego Biura Eurydice , które koordynuje prace 

sieci, analizuje zebrane informacje oraz publikuje 
opracowania; 

 40 biur krajowych w 36 krajach uczestniczących w 
europejskim programie “Uczenie się przez całe życie”, 
które zbierają informacje krajowe i biorą udział w 
prowadzonych analizach. W większości krajów biura 
krajowe są usytuowane w ministerstwach edukacji. 
Niektóre biura działają w ramach agencji narodowych, w 
ośrodkach badawczych i informacyjnych lub w innych 
instytucjach.  

 



Przydatne linki i adresy 
 
 Europejskie Biuro Eurydice: 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_
en.php  

 Strona programu: http://www.eurydice.org.pl/  
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E-mail: a.biernacka-rygiel@uw.edu.pl 


